დანართი 1

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი
დასახელება
● ნაშთი

ლარი
12435860

მათ შორის: ნაშთი (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის, პროგრამული და
მიზნობრივი დაფინანსების და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
საქმიანობიდან)

7207827

მათ შორის: ნაშთი ( ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების)

770000

მათ შორის: ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების)

1326657

მათ შორის : ნაშთი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარება

3131376

● შემოსავლები
მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი,
პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსება და კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

71164094
48153500

157000

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები
და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)

12091060

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია)

1072500

მათ შორის : სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და მოდულური პროგრამების
განსახორციელებლად.

3082734

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან

4346000

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან

2261300

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით

83599954

გადასახდელები ნაერთი

ლარი

სულ ასიგნება

83580554

I ხარჯები

74661866

● შრომის ანაზღაურება

37118150

● საქონელი და მომსახურება

30426457

● სუბსიდიები

2367150

● გრანტები

50000

●სოციალური უზრუნველყოფა

120000

● სხვა ხარჯები

4580109

II არაფინანსური აქტივების ზრდა
● ვალდებულებების კლება
ნაშთი პერიოდის ბოლოს

8838688
80000
19400

მათ შორის: სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის ფარგლებში,სწავლის
საფასურისა და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლებით გაწეული
ხარჯები
სულ ასიგნება

55491927

I ხარჯები

54480927

● შრომის ანაზღაურება

28306460

● საქონელი და მომსახურება

23374747

●გრანტები

50000

●სოციალური უზრუნველყოფა

120000

● სხვა ხარჯები

2629720

II არაფინანსური აქტივების ზრდა
● ვალდებულებების კლება

931000
80000

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის ფარგლებში, შემოერთებული
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის
გაწეული ხარჯები

სულ ასიგნება

12091060

I ხარჯები

10903660

● შრომის ანაზღაურება

8811690

● საქონელი და მომსახურება

2057710

● სხვა ხარჯები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

34260
1187400

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების ,,სახელმწიფო
სტიპენდია სტუდენტებს''ფარგლებში გაწეული ხარჯები
სულ ასიგნება

1079500

I ხარჯები

1079500

● სხვა ხარჯები

1079500

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება1.,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და
მოდულური პროგრამების განსახორციელებლად''ფარგლებში გაწეული ხარჯები

სულ ასიგნება (II)

6214110

I ხარჯები

137316

● სუბსიდიები

137316

II არაფინანსური აქტივების ზრდა

6076794

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული
ხარჯები
სულ ასიგნება

5116000

I ხარჯები

4994000

● საქონელი და მომსახურება
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

4994000
122000

მათ შორის: საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები
სულ ასიგნება (I+II)
I ხარჯები
● სუბსიდიები
● სხვა ხარჯები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

3587957
3066463
2229834
836629
521494

